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Gildeting og Friluftsgildehal på Grænseborgen 
Tirsdag den 30. juni 2020 lykkedes det at få 
afviklet det udsatte Gildeting og Gildehal. 
Arrangementet blev holdt på Grænseborgen i 
Hejls. 
 
Efter at have besigtiget området omkring 
Grænseborgen, skulle vi spise.  
Det var anden gruppe, som stod for madlavnin-
gen, og de stod pænt og øste op til os, således at 
alle regler blev overholdt i disse Corona tider. 
 

 
 
Efter spisningen gik vi over til Gildeting. 
Den nye ledelse er som følgende: 
 
Gildemester: Tove Andersen og suppleant Steen 
Thisgaard 
Gildekansler: Tove Schmidt og suppleant Lise 
Guldberg 
Gildeskatmester: Kaj Lykke Poulsen og suppleant 
Elly Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 

GILDEHAL! 
 
Steen Thisgaard startede med at indsætte den 
nye ledelse. Tove Andersen fik overrakt gilde-
mesterkæden og øksen, og ledelsen kunne sætte 
sig ved ”højbordet”. 
 

 
 

 
 
GILDEMESTERTALE! 
 
Gildemesterkæden og det fremtidige arbejde. 
Jeg har modtaget kæden, og sagt ja til at have 
ansvaret for, at 5. Gilde ledes i den rette ånd. Det 
er med stor ydmygelse, at jeg går til opgaven. 
 
Jeg kommer helt sikkert til at lave fejl (det ved 
jeg) for der er ingen som er fejlfri, heller ikke mig, 
men hjælp mig med at rette mine fejl. 
 
Som jeg sagde inden valget til Gildemester, er jeg 
en af dem, der flere gange har råbt op om, at der 
skal fornyelse til - og ja det kan godt ske nogle 
tænker, det kan vi ikke gøre eller det har vi 
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prøvet, men jeg er helt sikker på, at vi skal tænke 
utraditionelt.  
Vi skal tænke muligheder frem for begrænsnin-
ger, hvis vi som gilde skal kunne overleve og være 
attraktive.  
5. Gilde er stadig REBELLERNE! 
 
Jeg syntes vi er rigtig godt på vej—vi har inden for 
de sidste måneder, fået ikke mindre end 6 
kommende gildebrødre. Dette er et resultat af, at 
vi er vedholdende, selv om det ikke lykkedes i 
første omgang—her tænker jeg på biblioteket. 
 
Men husk nu jeg kan ikke gøre det alene – 
ledelsen kan ikke gøre det alene – I skal også 
hjælpe til! 
 
Ledelsen har de seneste år, haft suppleanterne 
med til ledelsesmøder, for 6 personers indsats er 
nu en gang bedre end 3 personer, og den arbejds-
form vil jeg rigtig gerne fortsætte med. 
 
Frokostjazz den 7. marts 2020, nåede lige at blive 
afviklet inden Corona krisen. Der var fremmødt 
omkring 100 deltagere, så mon ikke vi er klar 
igen? 
 
Et stort arrangement, som jeg næsten ikke synes 
vi kan undlade at nævne, er 100 år for Gen-
foreningen. Den 10. juli er det 100 år siden, at 
Chr. d. X red over den gamle Kongeågrænse ved 
Christiansfeld. 
 
Vi skal synge ”Det have så nyligen regnet” 
 
Til slut takkede Tove, den afgående ledelse for et 
godt og aktivt arbejde i 5. Gilde. 
 
Ligeledes en stor velkomst til den nye ledelse. 
Også en stor tak til 2. Gruppe for et veludført 
arrangement. 
 
Vi skal synge ”Så kom den tid vi længtes mod” 
 
En dejlig aften var nu slut, og vi afsluttede på den 
sædvanlige måde! 
 
Skriver/ Kurt Schmidt 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 


